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Milyen fénytani jelenséget tapasztalunk? 
Miért változik kétszer a prizmán áthaladó fénysugár iránya? 
 
 

A kérdéseket a verseny szervezője, Balogh Deák Anikó állította össze 
(Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy) 
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Kémia 

K. 772. Gyakorlati órán a tanulók oldatokat készítettek víz és só elegyítésével. A kö-
vetkező anyagmennyiségeket használták fel: 

a.) 85,0g víz és 25,0g só 
b.) 120,0g víz és 35,7g só 

Melyik a töményebb oldat és mennyivel? 
 
K. 773.  Iskolai kísérletnél 300g 25%-os sósav-oldatra van szükség. A laboratórium-

ban csak 10%-os oldat található, de a hidrogén-klorid előállításához szükséges nátrium-
klorid és kénsav, egy gázfejlesztő készülék és egy mérleg is áll a tanulók rendelkezésére. 

Számítsátok ki, mekkora tömegű 10%-os oldatot kell kimérni a mérleg serpenyőjé-
ben található edénybe, s mennyivel kell megnövekednie az oldat tömegének, amikor a 
gázfejlesztőből kivezető cső csapját el kell zárni a szükséges koncentrációjú oldat nyeré-
sére! 

Mekkora tömegű nátrium-klorid reagált miközben a szükséges mennyiségű hidro-
gén-klorid felszabadult? 

 
K. 774. Milyen tömegarányban kell összekeverni a 30%-os sósavoldatot a15%-os 

sósavoldattal, ha 20%-os oldatra van szükség? 
 
K. 775. 250mL 1M-os sósavba bemértek 40g nátrium-hidroxidot, amit feloldottak 

benne. Az elegyítés után mekkora a víz mennyisége az oldatban? Amennyiben a mun-
kakörülmények között az említett módon készített oldatnak a sűrűsége 1,2g/cm3, hatá-
rozzátok meg benne a kémiai összetevők moláros koncentrációját! Az oldatot súlyállan-
dóságig bepárolták. Számítsátok ki a visszamaradt anyag mólszázalékos és tömegszáza-
lékos összetételét!  
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K. 776. Egy ötven éve szerkesztett táblázatban a nátrium olvadáshőjére 0,63 

kcal/mol, a párolgáshőjére 23,4 kcal/mol értéket találtuk. Adjátok meg a nátrium szub-
limációs hőjét! 

 
 

Fizika 

F. 538.   Egy rövidlátó távolpontja 
T

d 50cm -re, míg közelpontja 
K

d 7cm -re van 

a szemétől. Mekkora kell legyen a törőképessége annak a szeműveglencsének, mellyel látja a 
végtelenben lévő tárgyakat? Szemüveget viselve hol lesz a közelpont? 

 

F. 539.   
0

60  -os lejtőn, a lejtő síkjával párhuzamos rúddal összekötött, 
1

m 200g  

és 
2

m 300g  tömegű testek csúsznak szabadon. Az 1-es test és a lejtő közti súrlódási 

együttható 
1

0, 3  , míg a 2-es test esetében 
2

0, 2  . Mekkora a testek gyorsulása és 

mekkora a rúdban a feszítőerő? 
 

F. 540.   
6 2

p 8 10 N m   nyomáson található ideális gázt izobár körülmények kö-

zött melegítünk, míg sűrűsége kezdeti sűrűségének a negyedére nem csökken. A gázzal 

közölt hő Q 84 J . Ismerve, hogy az állandó nyomáson, illetve állandó térfogaton 

mért mólhők aránya 1:4, határozzuk meg a gáz végső térfogatát! 
 

F. 541.   
0

E 100V  amplitúdójú, 50Hz   frekvenciájú váltakozó feszültségű 

generátorral R 10   ellenállású és L 0, 2H  induktivitású tekercset, valamint ezzel 

sorbakötött C kapacitású kondenzátort tartalmazó áramkört táplálunk. Határozzuk meg 
a kondenzátor kapacitását úgy, hogy a tekercs sarkain a feszültség a legnagyobb legyen, 
és ennek effektív értékét! 

 

F. 542.   Young-féle berendezés réseinek távolsága l 3mm . A rések síkjától 50 cm-re 

található a 
6

m
0, 4 10 m


    és 

6

M
0,8 10 m


    spektrális tartományt átfogó fényforrás. 

A D 3m -re elhelyezett ernyőn, a központi maximumtól 4 cm-re, a maximummal párhu-

zamos rést vágunk. Helyezzük ide egy spektroszkóp bemenő rését. Hány sötét sávot fogunk 
észlelni a spektrumban? 

 
 

Megoldott feladatok 

Kémia  
FIRKA 2013-2014/2. 
 
K. 767.  A tömegszázalékos töménység kiszámításához ismernünk kell, hogy 100g 

oldatban hány gram oldott anyag található. 


